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  LIEDERENBLAD 
Zondag 23 januari 2022  
Bevestiging Ambtsdragers 
Morgendienst in het Visnet 
Voorganger: Ds. J. Prosman 
Organist : Anton 
Thema: ‘geroepen ..om de hemel geopend te zien’ 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
Opwek. 815 (Vul dit huis met uw glorie) 
Vul dit huis met uw glorie.            ) 
Vul dit huis met uw glorie.            ) 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. ) 
Want alles is door U                   ) 2x 
en alles is tot U,  ) 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. ) 
 
Refrein: 
Heilig, heilig, 
heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
 
(Refrein 2x) 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 
 
Vul dit huis met uw glorie.            ) 
Vul dit huis met uw glorie.            ) 
Vul dit huis met uw aanwezigheid.   ) 
Want alles is door U                   ) 2x 
en alles is tot U, ) 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. ) 
 
Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Lofprijzing: Opwek. 623 
Laat het huis gevuld zijn 
met wierook van aanbidding. 
Laat het huis gevuld zijn 
met de wolk van mijn Geest. 
Laat het huis gevuld zijn 
met het brood van eeuwig leven. 
Laat het huis gevuld zijn 
met mijn geur. 
 

Refrein 1: 
Want Ik wil komen met mijn Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
Ik wil het maken tot een tempel 
waar Ik woon. 
Laat mijn leven in je zijn, 
Ik maak je heilig, puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door je heen. 
 
Laat het huis bekleed zijn 
met kleden van fijn linnen. 
Laat het huis bekleed zijn 
met gerechtigheid en trouw. 
Laat het huis gekleurd zijn 
door het bloed van uw Zoon Jezus. 
Laat het huis gereinigd zijn 
en schoon. 
 
Refrein 2: 
Want U wilt komen met uw Geest 
en doorwaaien heel het huis. 
U wilt het maken tot een tempel 
waar U woont. 
Laat uw leven in ons zijn, 
maak ons heilig puur en rein. 
Laat het levend water stromen 
door ons heen. 
 
Heer, wij roepen tot U: 
‘Kom opnieuw met uw vuur.’ 
Wij verlangen naar echtheid; 
bewerk het diep in ons hart. 
 
Heer, wees welkom met uw Geest  ) 
en doorwaai nu heel het huis.       ) 
Kom en maak het tot een tempel   ) 
waar U woont.) 
Laat uw leven in ons zijn, ) 2x 
maak ons heilig, puur en rein.) 
Laat het levend water stromen ) 
door ons heen.                      
 
Psalm 43 :4 en 5 (LB) 
4.Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
   
5.Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
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  LIEDERENBLAD 
ja,ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 
 
Wetlezing:  Exodus 20 :1-17 
         Mattheüs 22 :36-40 
 
Lied 310 : 1 en 2 (NLB) 
1.Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 
2.Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet! 
 
Gebed  
 
Lezing door een gemeentelid 
 
Bijbellezing: Johannes 1 :35-52 ( 
     Tekst: 52) 
 
"Filmpje van de Kindernevendienst 
 
Psalm 24 :2 en 5 (NB) 
2.Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt,  
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 
5.Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,  
aloude deur, maak wijd uw boog,  
ruim baan voor de verheven koning. 
Wie is die vorst zo groot in kracht? 
Het hoofd van ‘s hemels legermacht! 
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning. 
 
Verkondiging: thema: 
‘geroepen.. om de hemel geopend te zien’ 

 
Opwek, 717 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; 
Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein: 
God, U bent mijn God 
en ik vertrouw op U en zal 

niet wank'len. 
Vredevorst, vernieuw 
een vaste geest binnenin mij, 
die rust in U alleen. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild 
tegen de pijlen van verleiding 
 
Refrein: 
 
Stil, mijn ziel, wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
(Refrein 2x) 
 
Bevestiging Ambtsdragers 
 
Bevestiginsformulier 
Bevestigingsvragen 
Bevestiging:  Aart van de Poppe 
            Johan in ‘t Anker 

 
Psalm 121 :1 en 2 (LB) 
1.Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan,/  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, 
die dit alles heeft geschapen.  
Mij herder zal niet slapen.  

 
2.Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet;/ 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen,/ 
Israels wachter wezen. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied Gebed om zegen (Sela) 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
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  LIEDERENBLAD 
O God, zegen mij alle dagen lang!  
 
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet 
voorbij. Regen op mij met uw Geest, Heer, Jezus, 
kom tot mij als de Bron van leven, die ontspringt, 
diep in mij. Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.  
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.  
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!  
 
Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen,  
om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.          
 
Zegen  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


